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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 

Kalendere og mail  
Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så 
skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. 
Redaktricen 

 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder kl. 20: 
15. april/20. maj/  
17. juni /12. august/16. september/7. oktober/12. 
november/9. december 
 
 
Fællesmøder: 
Onsd. D. 23. april Generalforsamling 
Mand. d. 26. maj 
Tirsd. D. 24. juni 
Tirsdag d. 19. august 
Onsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 21. oktober 
Torsdag d. 20. november 
Mandag d. 15. december 
 
 
2014 
Lørdag d. 5. april Hus 26A  
Lørd/sønd. 17.-18- maj Hus 13 
Lørd/sønd d. 24-25.maj Arbejdsweekend 
Sønd. d. 1. juni Hus 19 
Pinselørdag d. 7. juni Hus 21  
Mandag d. 23. juni Stamgruppe 2 Sankt Hans 
Lørd. D. 23-24. august Hus 11 
Lørd/sønd d. 30-31.august Arbejdsweekend 
Lø/sø d. 13.-14. sept. Stamgruppe 3 
Trivselsweekend 
Lørd. D. 11. oktober Hus 19 
Sønd. d. 30. nov. Stamgr. 4  1. sønd i advent  
Lørd. D. 6. december Hus13 
Søndag d. 14. dec. Stamgr. 5 3. sønd. i advent 
Torsd. D. 25. december Hus 22 
Lørdag d. 27. december Hus 3 
Søndag d. 28. december Hus 4 
Onsdag d. 31. dec. Stamgruppe 6 Nytårsaften  
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 6. april 
Stamgruppe 1: 
 
Anne-Dorthe + Martine  
Arne + Jakob 
Dan 
Gerda 
Hanne Kristine + Morten 
Hjørdis 
Karen Sofie + (Frederik) 
Ole E.P. 
 
 
 
Fødselsdage: 
Maria fylder 48 år mand. d. 31. marts 
 
 

 
 
Tillykke 
 
 
 

Film om Humlebækfiskerne 

Fredag den 11.4. efter maden viser Peter 
Fröhlich (der har lavet vores nye logo og 
hjemmeside) sin film om bundgarnsfiskerne 
fra Humlebæk Havn et stykke tilbage i det 20. 
århundrede. Så vidt jeg husker, er den meget 
poetisk. Flere informationer følger i næste 
Bakkanal. 
Kh. Hans 
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Kære bofæller 

 Det kribler og krabler i fingrene på store som 
små i hus 1, og i den forbindelse vil vi høre 
om der er andre som måtte være 
interesserede i jordstykket under træet yderst 
til højre blandt nyttehaverne nord for 
fårefolden? Hvis ikke, vil vi, under 
forudsætning beboernes accept, inden længe 
og med glad amatørisme give os i kast med 
kartoffeldyrkning.  

  

Mange hilsner Kaluka, Sille, Anne & 
Sebastian 

 
 
 

Hyggesmilende refleksioner 
 

På ugens Fællesmøde brugte vi ca. 1½ time 
på at snakke om sikring af økonomisk 
ansvarlighed. Tid der var super givet ud, og 
en debat der stod mellem ædle ønsker og 
brutale fakta. 
Ca. 10 minutter senere diskuterede vi 
anskaffelse af værktøj – rigtig fornuftigt. 
Holdningen var derfor: køb, køb. Men ingen – 
på nær Inge – overvejede finansieringen☺  
Og ingen tog notits af Inges opråb og forsøg 
på at udviste økonomisk ansvarlighed.  
Og det er netop en vigtig del af Bakkens 
smukke DNA: Grundliggende fornuft 
kombineret begejstret spontanitet! Og det 
skal vi værne om. 
Og i min optik er det netop det vi har gjort ved 
at træffe de to beslutninger på Fællesmødet. 
Nu kan vi alle sove økonomisk trygt og falde i 
søvn med et begejstret hyggesmil på 
læberne. 
Godnatkys, 
Mik / 140328 
 
 
Læ og skygge til får med lam. 
 
Vi har et presserende problem med at få 
skaffet mere læ og skygge til fårene på de 
yderste folde. 
 
 I begyndelsen af maj skal fårene ud på 
vestfolden. Shelteret der rummer knap 
halvdelen af flokken. Så noget skal gøres. 
Sidste år monterede jeg som panikløsning et 
par europaller,forhøjet med  juletræer.  Ikke 

noget skønt skue; men det fungerede.  I den 
forløbne arbejdsweekend, blev der så, i 
mangel af bedre ideer, monteret 2 tilsvarende 
på den mellemste fold. Problemet på 
vestfolden er dog stadig uløst. 
 
 Inspireret af Anne Lise foreslår jeg imidlertid 
nu, at vi som supplement eller erstatning 
forsøger os med en anden og mere fleksibel 
løsning. Nemlig opsætning af midlertidige 
krydsfinerplader, der på den ene side støttes 
af hegnet. På den anden side af nedbankede, 
tynde jernstænger. Der sættes kun plader op 
2 steder på den aktuelle græsningsfold. Og 
de holder naturligvis flyttedag sammen med 
fårene. Forslaget omhandler kun de to 
yderste folde og kun i sommerhalvåret. 
Pladerne opsættes så skjult som muligt på de 
lavere punkter og således at fårene får 
skygge omkring middagstid.  
 
Metoden har med succes været praktiseret 
tidligere inde ved fåreskuret. Om pladerne  
holder til en storm på vestfolden, må komme 
an på en prøve. Alternativt har vi mulighed for 
at handle på et evt. stormvarsel i løbet af 
sommeren. 
 
Pladerne liggende på materialepladsen. De 
er hermed foreløbig reserveret. Så 
investeringen består blot i indkøb af et antal 2 
m. lange tentorstål og lidt arbejdskraft.  Der 
vil således ikke være noget forgjort i at 
afprøve løsningen, hvis vi senere skulle 
fortryde. 
 
 
Shelteret  på  vestfolden  fik en ordentlig en 
på hatten  under den store vinterstorm. Det er 
repareret og forstærket; men står nord-syd 
vendt. Det giver ikke megen skygge for 
middagssolen, så vi skal have det drejet 
tilbage til øst-vest orienteringen.  Det kræver 
en mindre styrke bofæller, der kan løfte og 
dreje uden at det bliver vredet. 
Jeg foreslår, vi klarer den sag en dag efter 
spisning. 
 
På sigt, vil en mere gangbar løsning være at 
få bygget 2-3 permanente fåresheltere af den 
gennemprøvede, færøske type. Hermed 
forslag til et godt lille udviklingsprojekt til 5 
årsplanen med udførelse på en 
arbejdsweekend. 
Erik 
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Nyindretning af fælleshusets spisesal. 
 
Jeg går ud fra at arkitekterne i sin tid har 
tænkt rum, funktion og indretning ind i 
sammenhæng. I hvert fald synes jeg, at 
rummet i det store hele har vist sig at fungere 
rigtig godt til mange forskellige formål. 
Dermed ikke være sagt, at der ikke kan ske 
udvikling og forbedringer; men vi skal bare 
tænke os grundigt om, inden vi begynder at 
pille radikalt ved indretning og funktioner. 
 

• Hvad skal rummet kunne? 
• Krav til funktionalitet og fleksibilitet? 
• Hvor lægger vi snittet mellem æstetik 

og det praktiske? 
• Hvad skal møblerne kunne holde til? 
• Krav til rengøring og vedligeholdelse? 
• Prioritering af økonomi i forhold til 

andre ”vil gerne” og ”skal” projekter. 

Måske vi skulle tage den på et cafe´møde. 
 
Men for at begynde et sted har jeg researchet 
lidt på emnet Aalto spisemøbler.  
 
Fælleshusgruppen foreslår de 80 stole 
omflettet. Samlet pris: 80.000 kr. 
Det lyder som et rigtig godt tilbud. 
 De priser jeg har kunnet finde frem til via net 
og telefonsamtaler er noget dyrere. 
 
 
Renovering af Aalto stol 611 med sort hør. 
 
Paustian: 2.997 kr. 
Bruun Olsen flet, Hillerød:  2.200 kr. 
(ved ca. 80 stk. Incl. hjørneklodser). 
KC  møbler, Bagsværd:  1.610 kr. 
( evt. mængderabat. Ex. afrunde kanter) 
 
Nye stole koster hos Paustian: 4258 kr. 
Brugte stole med intakt gjord er set på DBA til 
2-300 kr.  
 
Der har været røster fremme om, at vi evt. 
kunne renovere stolene selv. Jeg har derfor 
checket priser på gjord i bedste kvalitet hos 
de forhandlere, jeg har kunnet finde frem til. 
 
Priser på sort hørgjord: 
Paustian: 123 kr/m.  
Sven Hect johansen: 35 kr/m. (en gros firma) 

TM-materiale, Ikast: 65 kr/m. 
Der går ca. 9 m. pr. stol 
 
Bruun Olsen har renoveret stole for bl.a. 
Bagsværd kirke og Gentofte bibliotek. De 
understreger at gjorden slides forholdsvis 
hurtigt, hvis ikke den spændes særdeles 
stramt og ensartet op. De anbefaler desuden 
at alle stole forsynes med hjørneklodser til 
afhjælpning af medfødte svagheder.  Endelig 
at der nok skal påregnes ekstraudgifter til 
limning/udskiftning af ben på et antal stole.  
 
KC møbler anbefaler at skarpe kanter på 
underkant af forreste sarg rundes i 
forbindelse med omfletning.  
 
TM-materiale giver udtryk for, at det mest 
tidskrævende arbejde består i at afrense 
stolene for hæfteklammer.  
 
Generelt frarådes det at vippe på stolene, 
spilde sovs og kartofler eller træde op på 
dem. Det er heller ikke en god ide´ at hænge 
dem op på bordene.  
 
At stolene har de omtalte, medfødte  
svagheder kan bl.a. konstateres ved at 
presse for og bagben let fra hinanden. Stort 
set alle de stole, jeg har haft fat i, er så småt 
begyndt at flække i den bageste sarg ved 
benene. 
 
 
 Brugte Aalto spiseborde 
 
Fælleshusgruppen foreslår en møblering med 
brugte Aalto borde, bestående af 3 runde 
borde med d. 150 cm. +3  kvadratiske borde 
med d. 150 cm. 
Desuden 4 stk borde ca. 91X182 cm. 
Samlet pris: 40.000 
 
For overblikkets skyld, her en oversigt over 
typebetegnelser på relevante borde. 
 
Jvf.møbelproducenten, Artek.fi.   
Bord 96: Halvcirkel, d. 150 cm.  Udgået.  
Bord 81A: 75x 150 cm.  Udgået.  
Bord 83: 91x 182cm 
Bord 82A: 85x 150 cm. 
Bord 91: Diameter 125 cm. 
Ifølge Arteks oversigt ser det ikke umiddelbart 
ud til at runde og kvadratiske borde med d. 
150 cm. overhovedet har været i produktion. 
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De foreslåede bordstørrelser kan dog 
etableres ved sammensætning af 
henholdsvis 2 stk. borde, type 96 og 2 stk. 
borde, type 81A. Nemlig de to bordtyper, der 
tidligere indgik i serien af ovale kombiborde 
med målene 150cm x 225 – 300 cm.  
 
Bordtyperne produceres ikke længere, og det 
er nok et stort spørgsmål, hvor mange af den 
slags mega kombiborde, der overhovedet 
dukker op på brugtmarkedet. 
Netudbud af  brugte borde  pr.6.03:   
4 stk. borde, type 83 med henholdsvis hvid 
laminat, grå og sort linoleum. 
1 stk. type 81A, sort linoleum. 
3 stk. ovale kombispiseborde med de mere 
gængse dimensioner 120x 240-300,sort og 
rød linoleum. 
Ingen halvcirkelborde i 150 cm. klassen. 
 
Hvis ellers nogen har mulighed for at farte 
land og rige rundt, kan vi måske over tid få 
gaflet de fire brugte borde, type 83 med enten 
hvid, grå eller sort overflade. De står p.t. til  
1500-  1900 kr. stykket. 
Men det er nok mindre sandsynligt at vi kan 
få fat i 6 stk af hver af de udgåede bordtyper  
96 og  81A., i samme farve, vel at mærke. 
 
Hvis vi ønsker at skifte til Aalto borde, bliver 
der ganske givet tale om enten et mix mellem 
nye og brugte borde, eller udelukkende nye 
borde. Og så er det lidt andre størrelser og 
helt andre priser, vi taler om. 
 
Ca.priser på nye borde med linoleum: 
Bord 91   ( 6 pers. ??):  3 stk. a 13.000 kr. 
Bord 82A  ( 4 pers):  6 stk. a´ 12.000 kr 
Bord 83   ( 6-8 pers) : 4 stk a´ 13.500 kr 
Ialt for nye borde    165.000 kr.      
 
Alle priser incl. moms 
Erik 
 
 
 
Udvidelse af hus3´ vægdrivhus 
 
På sidste fællesmøde behandlede vi et nyt 
forslag fra hus 3 om udvidelse af vægdrivhus. 
Siden 1. behandlingen d. 25.2 har hus 3  i  
Bakkanal  d.9.3  foreslået  en udvidelse af 
drivhusets areal med over  50 %.  Altså til en 
form for udestue med et samlet areal på over  
10m2. Bakkens største. 

Det undrer mig, at et radikalt ændret forslag 
kan sættes på til beslutning, så længe der 
end ikke foreligger en indstilling fra 
byggeudvalget. Måske der ikke er nogen 
knaster i det nye forslag. Måske der er. Det 
ville have været hensigtsmæssigt at få 
afklaret i forbindelse med forslagets 
behandling. 
 
Det har i tidligere sager vist sig, at 
byggeudvalget ikke blot har fungeret som 
kvalitetssikring i forhold til bofællesskabet; 
men også som god sparringspartner i forhold 
til bygherren. De funktioner tror jeg, vi står os 
godt ved at holde fast i. 
 
Erik 
 
 
 
Økologisk svedjerugbrød fra Irma 
 
Jeg vil gerne slå på tromme for det bedste 
købe rugbrød, vi endnu er stødt på. 
 
Irmas svedjerugbrød matcher fuldt ud det 
bedste hjemmebag. Og så er det ikke fyldt 
med solsikkekerner og andre pipfuglefrø. 
 
 Som helt friskt har det tidligere været noget 
klægt. Det er blevet bedre med det. Og 
lægger man det i køleskab, indpakket i 
madpapir, bliver det virkelig godt. 
 
Det viser sig nu, at Irma overvejer at luse 
brødet ud af sortimentet, da de sælger for lidt 
af det. Det ville være synd og skam.  
 
Jeg vil derfor opfordre bofæller og andre til at 
efterspørge og prøve brødet, så vi kan være 
med til at få de gode Irma folk på bedre 
tanker. 
 
Erik 
 


